ประกาศโรงเรียนไทรงาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ พิจารณาคัดเลือกเป็นครูอตั ราจ้างชัว่ คราว ทาหน้าทีค่ รูผสู้ อน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วย โรงเรียนไทรงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม
พ.ศ. 2547 และคาสั่ งส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2556 สั่ ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546
เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู
อัตราชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท
2. คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. 7 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.8 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
3.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาอังกฤษหรือมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติ
การสอน
3.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

4. ขอบข่ายทีจ่ ะให้ปฏิบตั ิ ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับ
4.1 ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนไทรงาม ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00
6. เอกสารและหลักฐานทีผ่ สู้ มัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
6.2 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
6.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
6.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวัน
รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนไทรงามจะไม่
พิจารณาจ้าง และจะเรียนร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
7. การประกาศรายชือ่ ผู้มสี ทิ ธิเ์ ข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนไทรงาม อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง และทาง
www.trang1.go.th
8. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนไทรงาม จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน
ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนไทรงาม โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาทีส่ อบ
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- สอบปฏิบัติการสอน (ให้เตรียมแผนการสอนมา 1 แผน)
หากมีประสบการณ์สอนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คะแนนเต็ม
50
50

9. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยโรงเรียนไทรงาม
จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียนลาดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่า ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่
ลาดับที่สูงกว่า
10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนไทรงาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ภายใน
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนไทรงาม และทาง www.trang1.go.th โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
11. สถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
โรงเรียนไทรงาม อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
12. การจัดทาสัญญาจ้าง
12.1 จะทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยกาหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนไทรงาม เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้น
บัญชีไว้
12.2 เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 เมษายน 2562) จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อ
ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทาสัญญาต่อเนื่อง
12.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างราย
เดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานการและองค์กรกลางกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางวิรัตน์ รักภักดี )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนไทรงาม

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือก
ครูอตั ราจ้างทาหน้าทีค่ รูผสู้ อน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนไทรงาม
................................................................................
5 – 12 ตุลาคม 2561
10 - 12 ตุลาคม 2561
16
19
22
26
1

ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบคัดเลือก ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนไทรงาม อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทาง www.trang1.go.th
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนไทรงาม อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทาหน้าที่ครูผู้สอน เลขที่........./..........
โรงเรียนไทรงาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
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